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PORTRETY PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA 

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju 

Wiek szkolny to, jak pisze Karolina Appelt w poprzednim artykule z serii Portrety 

psychologiczne człowieka, faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym. Za 

Eriksonem (1997) podkreśla ona w ten sposób, że w wieku 7-12 lat kształtują się 

podstawowe dla funkcjonowania w społeczeństwie kompetencje człowieka, jak 

na przykład stosunek do pracy czy umiejętność współdziałania w grupie. Pomyślne 

przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie jest jednak istotne nie tylko w 

perspektywie przyszłej dorosłości. O znaczeniu tego przygotowania stanowi przede 

wszystkim fakt, że jest ono warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka już w okresie późnego 

dzieciństwa. Nic więc dziwnego, że najważniejszymi zagrożeniami indywidualnego rozwoju 

ucznia są te, które przynajmniej potencjalnie mogą ograniczyć lub wykluczyć jego udział w 

życiu społecznym.  

Dla wieku szkolnego ważne są cztery obszary, one też stanowić mogą ŹRÓDŁO poważnych zagrożeń dla 
aktualnego funkcjonowania dziecka w różnych rolach społecznych i także dla jego  przyszłego rozwoju: 

*  gotowość szkolna i jakość dopasowania oferty edukacyjnej szkoły/klasy do jej poziomu 

*  proces uczenia się i  rodzaj oraz jakość opanowanych „technologii umysłowych” 

*  proces społecznego oceniania i poczucie własnej wartości 

*  zasady społecznej współpracy ( praca indywidualna czy w zespołach, rywalizacja czy    współpraca) i 
rodząca się u dziecka gotowość do pracy i poczucie kompetencji lub poczucie niższej wartości 

 

Kształtowanie gotowości szkolnej 

W wieku około 6-7 lat dziecko wydaje się „(...) przygotowane na »wkroczenie w 

życie«, tyle że życie to jest najpierw życiem szkolnym, niezależnie od tego, czy szkołą jest 

obejście gospodarskie, dżungla czy szkolna klasa” (Erikson, 1997, s. 269). Sposób organizacji 

życia w klasie szkolnej stawia przed świeżo upieczonym uczniem niemałe wymagania. Przez 

kilka godzin każdego dnia musi on znosić rozłąkę z rodzicami, przebywać wśród początkowo 

całkowicie obcych dorosłych i rówieśników, orientować się w przestrzeni nowego i dużego z 

jego perspektywy gmachu szkoły, uważnie słuchać tego, co mówi nauczyciel i wykonywać 

jego polecenia, przezwyciężać własne zmęczenie i stres, czy wreszcie kontrolować 

podstawowe potrzeby fizjologiczne tak, aby nie umknęły mu okazje ważne dla poznawania 

nowych umiejętności i wiedzy. W zasadzie każdy kolejny dzień w szkole stawia przed 

dzieckiem nowe wyzwania. To, czy będzie ono w stanie poradzić sobie z nimi zależy od 

jakości całego dotychczasowego rozwoju dziecka. Brak zaufania do świata i opanowania 

reguły wzajemności w kontaktach społecznych wyniesiony z pierwszego roku życia 
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ograniczy możliwość nawiązania dobrego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami (zob. 

Brzezińska, 2003). Nadmierne zawstydzany w drugim i trzecim roku życia uczeń może 

hamować tak ważną w nauce chęć samodzielnego wykonywania różnorodnych zadań, 

nieustannie obawiając się doznania porażki (zob. Wojciechowska, 2003). Częste zbywanie 

pytań i lekceważenie rozmów z przedszkolakiem niesie dla przyszłego ucznia 

niebezpieczeństwo większego zaangażowania w „bujanie” w wyobraźni niż w realizowanie 

zadań szkolnych (zob. Smykowski, 2003). Słaba jakość rozwoju dziecka do 7 roku życia 

może zatem sprawić, iż pierwszoklasista nie będzie wystarczająco przygotowany do tego, by 

dać sobie radę w nowym dla niego świecie szkoły i np. zamiast w przygotowanie odpowiedzi 

na pytanie nauczyciela włoży cały swój dziecięcy wysiłek w opanowanie lęku przed głośnym 

mówieniem na forum klasy. Niedopasowanie trudności zadań i tempa pracy do 

poziomu funkcjonowania dziecka stanowi zatem ważne w wieku szkolnym źródło 

zagrożenia dla przebiegu jego rozwoju. 

Proces uczenia się i opanowywanie technologii umysłowych 

Umysł dziecka w wieku szkolnym zostaje poddany najcięższej z dotychczasowych 

próbie. Musi on bowiem nie tylko jak najwięcej zapamiętać – z tym całkiem nieźle radzą 

sobie już czterolatki – ale również zacząć w niektórych sferach funkcjonować w ściśle 

określony sposób. Owym najtrudniejszym zadaniem jest nabycie umiejętności posługiwania 

się tzw. narzędziami umysłowymi, będącymi niezbędnym w dalsze nauce i życiu społecznym 

„wyposażeniem” ucznia. Mowa tutaj nie tylko o czytaniu i pisaniu, lecz także o posługiwaniu 

się liczbą jako reprezentacją przestrzeni, rachowaniu, rysunkowym obrazowaniu przestrzeni, 

rozumowaniu logicznym itp. Ze względu na to, że opanowanie każdego z wymienionych 

narzędzi wymaga skoordynowania szeregu operacji umysłowych, a jednocześnie są one 

powszechnie wykorzystywane w życiu społecznym, ich przyswojenie doprowadza do 

powstawania autonomicznych systemów mózgowych. Jednym z najbardziej złożonych jest 

ten odpowiedzialny za posługiwanie się pismem (czytanie i pisanie) i nazwany przez 

Wygotskiego (1971) mową pisaną. O stopniu trudności posługiwania się narzędziami 

umysłowymi świadczą wyniki badań nad rozwojem umiejętności czytania i pisania, według 

których co dziesiąte dziecko w wieku 6-8 lat i prawie co piąte w wieku 9-11 lat czyta i pisze 

dużo słabiej niż jego rówieśnicy (zob. Jabłoński, 2003a, 2003b). Wysokie wymagania 

stawiane umysłowi ucznia sprawiają, że potencjalnym zagrożeniem dla jego rozwoju jest 

każda, najmniejsza nawet nieprawidłowość w budowie biologicznej struktury układu 

nerwowego. Zdarza się, że skutki takiego zaburzenia ujawniają się z całą wyrazistością 

dopiero w wieku szkolnym, jak to często ma miejsce np. w przypadkach dzieci z tzw. 
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„dysleksją” czy nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi. Również najmniejsze 

nawet zakłócenia w rozwoju podstawowych funkcji psychicznych jak np. spostrzeganie, 

pamięć, uwaga mogą owocować trudnościami w wykorzystywaniu technologii umysłowych, 

a w dalszej konsekwencji problemami w nauce szkolnej. Złożoność narzędzi umysłowych 

wymaga również wielkiej precyzji w doborze i stosowaniu metod nauczania służących 

przyswajaniu tych narzędzi. Nie jest to łatwe zadanie dla nauczycieli. Wystarczy wspomnieć, 

przywołując po raz kolejny przykład mowy pisanej, że pomimo ciągłego doskonalenia metod 

nauki czytania i pisania, większość dzieci uczy się posługiwać pismem samodzielnie, 

prawdopodobnie częściowo niezależnie od działań szkół i przedszkoli (zob. Jabłoński, 

2003a).  

Proces społecznego oceniania i poczucie własnej wartości 

Podstawę pojawiającej się w okresie szkolnym po raz pierwszy samooceny stanowi 

poczucie bycia kompetentnym. Dziecko w tym wieku ma wysokie poczucie własnej wartości, 

jeśli jest w stanie wskazać umiejętności, dziedziny bardzo dobrze, czy wręcz perfekcyjnie 

przez nie opanowane. Pozytywna samoocena wiąże się zatem ściśle ze społecznym uznaniem 

(bądź jego brakiem) kompetencji prezentowanych przez dziecko. Z punktu widzenia rozwoju 

człowieka w pełnym cyklu życia, najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy owe 

kompetencje dotyczą nauki szkolnej, ale tak być nie musi. Ważne by społeczne uznanie 

dotyczyło tego, c o  d z i e c k o  p o t r a f i  z r o b i ć , a nie j a k i e  j e s t . Według Eriksona 

(1997, s. 271) istnieje poważne „niebezpieczeństwo zagrażające jednostce i społeczeństwu, 

gdy dziecko w wieku szkolnym zaczyna odczuwać, iż kolor jego skóry, pochodzenie 

rodziców czy modne ubranie decydują o jego wartości jako ucznia, a tym samym o jego 

poczuciu tożsamości – w stopniu większym niż chęć i wola uczenia się”. Mowa tu oczywiście 

o posługiwaniu się stereotypami, których szkodliwość polega właśnie na fałszywym, bo 

dokonywanym na podstawie pojedynczych, wcale nie najważniejszych cech, ocenianiu 

zjawisk oraz o nieadekwatnej samoocenie. Źródłem tej ostatniej może być uznanie społeczne 

akcentujące właściwości osoby zamiast właściwości jej działań. Kryje się tutaj wspominane 

przez Eriksona niebezpieczeństwo zagrażające społeczeństwu, a polegające na ograniczeniu 

możliwości pozytywnego waloryzowania pracy, stanowiącej „jądro” dorosłości. Zagrożenie 

dla rozwoju jednostki polega natomiast na nieomal całkowitym pozbawieniu jej wpływu 

na oceny społeczne, co dla dziecka w wieku szkolnym oznacza istotne zubożenie szans 

modyfikowania własnej samooceny. W takiej sytuacji uczeń, nie mogąc sprostać szkodliwym 

wymaganiom społecznym dotyczącym jego właściwości, ani nie potrafiąc zmienić oceny 
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społecznej samego siebie poprzez modyfikację własnych działań, doświadcza poczucia bycia 

kimś gorszym, poczucia niższości. 

Zasady społecznej współpracy a pracowitość i poczucie kompetencji dziecka 

We współczesnej szkole pojawia się chyba częściej inny rodzaj zagrożenia, a 

mianowicie nadmiernie pozytywne waloryzowanie pracy. Społeczne uznanie dla 

ucznia, a zatem również jego samoocena, jest wtedy zależne wyłącznie od jakości 

wykonywanych przezeń działań. „Jeżeli człowiek traktuje pracę jako swój jedyny obowiązek, 

zaś »to, co dobrze funkcjonuje«, jako wyłączne kryterium odróżnienia tego, co warte 

zachodu, wówczas może stać się konformistycznym i bezmyślnym niewolnikiem technologii 

oraz tych, którzy mają możliwość ją wykorzystać” (Erikson, 1997, s. 272). Przesadne dążenie 

do perfekcjonizmu skutkuje (1) koncentrowaniem na realizacji celów indywidualnych, co 

znacznie ogranicza stwarzanie okazji do uczenia się współpracy w grupie oraz (2) niezdrową 

rywalizacją wśród uczniów, wprowadzającą atmosferę „wyścigu szczurów” już w okres 

szkolny rozwoju indywidualnego. 

Podsumowując, najważniejszymi zagrożeniami rozwoju w wieku szkolnym są te, 

które doprowadzają do ograniczenia udziału dziecka w nauczaniu i  życiu 

szkolnym, a przez to ograniczają zakres możliwych do zrealizowania planów życiowych w 

dorosłości. 
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